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geu ere izan gaitezan 
zeuk bialtzen gaituzun salbatzaile. 
 
Eskerrik asko, zure Semeagan 
oinordekide egiten gaituzulako. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 

Azkenerako abestia 
 

R/. Agur, Maria Belengo, Jesus haurrarekin; 
  Agur, graziaz betea, Jauna da zurekin. 

 
1 Jauna ta Jesus da zure 
 sabeleko fruitu; 
 andre guztien artean 
 bedeinkatua zu. R/. 
 
2 Ama-semeak han dagoz 
 hain apal, hain xume: 
 ama, Andra Maria da, 
 Jaungoikoa ume.  R/. 
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† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
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kiak landu gaizan eta zabaldu, gure inguruan ba-
rri on izateko 
 
 —Jesus Jauna: Jainkoaren Hitza zarana. 
Erruki, Jauna. 
 —Jesus Jauna: Jainkoaren betidaniko jakitu-
ria. Kristo, erruki. 
 —Jesus Jauna: gure artean leku-bila zabi-
zana. Erruki, Jauna. 
 
Aintzarako oharra 
Belengo estalpean abesten daben Aingeruekaz 
alkartu daigun gure ahotsa Jainkoaren aintza 
izadi osoagaz batera abesteko eta gure barruak 
eta ingurua alaitzeko: 
 
 —Aintza zeruan (3) Jaunari, 
 eta bakea (2) lurrean gizonari (bir). 
 
1. Handi ta eder zaitugulako gora zu!, eskerrak zuri; 
zure Semea gu salbatzera bialdu dozu gugaitik. 
 
2. Gugaitik jaio, gugaitik bizi, gugaitik, Jesus, hil zinan; 
gugaitik gora, bizturik zara Jainko Aitaren argitan 

 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
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ren datorrena nire aurretik jarri da, ni baino le-
henagokoa zan-eta». 
Eta haren betearen betetik guztiok hartu dogu, 
grazia graziaren gain hartu ere. Legea Moisesen 
bidez emon zan; grazia eta egia, barriz, Jesu 
Kristoren bidez etorri dira. Jainkoa ez dau inork 
inoiz ikusi; Aitaren altzoan dagoan eta Jainko 
dan Seme bakarrak emon deusku haren barri.]  
  

Jaunak esana 

 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 

 

Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 

ESKARIAK 
 
†  Jainkoak, bere maitaleak gaitulako, geure ar-
tean izan gura dau, geure bizi-lagun. Agertu 
deioguzan gure beharrizanak eskariotan: 
 
—Elizearen alde: Jainko-jakituriaz jokatu daian 

Barri Onaren zabalkuntzan, eta ahalegindu 
daiten hau bazter guztietara eroaten, eskatu 
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Goi-goikoaren batzarrean ahoa edegiten dau 
eta haren ahalmenaren aurrean aintzaz beteten da. 
Bere herriaren erdian goratzen dabe, 
eta santuen batzar osoan miresten; 
aukeratuen taldeek gorapenak emoten deutsoez 
eta bedeinkatua izango da bedeinkatuen artean. 
Orduan, guztien Egileak agindu eustan, 
sortu ninduanak txabolea eregi eustan, 
eta esan: «Bizi zaitez Jakoben herrian, 
eta izan bedi Israel zure ondarea». 
Hasieran, gizaldiak baino lehenagotik, sortu ninduan, 
eta inoiz ere ez dot amairik izango. 
Txabola santuan, haren aurrean, egin dot zerbitzua, 
eta holan Sion mendian finkatu naz. 
Uri maitean emon deust atseden 
eta Jerusalemen dago nire agintaritza. 
Izen handiko herrian bota ditut zuztarrak, 
Jaunaren arloan, haren ondarean. 

Jaunak esana 

 
 
Bigarren irakurgaia 
Jesukristorengana hurreratzen danak harengan Jainkoaren doaia 
aurkituko dau, eta Jainkoa oso-osorik emoten jakula. Zoririk ede-
rrena, ba, Jesukristo aurkitzea dau gizakiak. 
 
 
San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik   (Ef 1, 3-6. 
15-18) 
 
Bedeinkatua izan bedi Jainkoa, 
Jesu Kristo gure Jaunaren Aita, 
Espirituaren era guztietako bedeinkapenez 
zeruan Kristogan bedeinkatu gaituana. 
Beragan aukeratu ginduzan, 
mundua sortu baino lehen, 
haren aurrean, maitasunez, 
santu eta errubako izan gaitezan. 
Aurrez aukeratu ginduzan bere seme-alabaorde izateko, 
Jesu Kristoren bidez, 
bere nahiaren onberatasunez, 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: hasi barri dogu Urte Barria, eta 
gauza barriek emoten daben poztasunaz hurre-
ratuko gara gaurko Liturgiara, Jainkoak geure 
artean izan gura dauala jakinez, eta gogoan har-
tuz zelango oztopoak aurkitzen dauzan gure bu-
rugogorkeriagaitik edo ingurura larregi eginda 
gagozela-edo aurkitzen gaitulako. Adi egongo 
gara haren esanetara eta irakatsietara eta ado-
rea eskatuko dogu bere aztarnak ezagutzeko, 
bilatzeko eta jarraitzeko. 
 Ondo etorri guztiok Sinismenaren ospakizun 
honetara. 
 
Sarrera-abestia 
 

1.  Zeru-lurren Errege_  /  Belenen jaio jaku. 
     Haurtxoa gurtzen dagoz_ /  artzain eta aingeru. 
     Goazen danok gurtzera_ /  dagiogun erregu:_ 
     Danentzat zoriona  /  ta ba_kea nahi dogu (bir). 
 

2.  Gizakion ametsa_  /  len, orain eta beti, 
     egiazko bakea_  /  ondasunen gainetik. 
     Zatoze bake bila,_  /  Belenera etorri,_ 
     zabaltzeko munduan  /  guzti_ei bake hori. 

 
DAMU OTOITZA 
 Autortu daigun gure burugabekeria, geureke-
ria eta itxikeria Jainkoaren aurrean, bere erru-
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—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 

* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
 

Jaunartzerako abestia 
 

1 Gau erdian Zu zara distira argizkoa, 
 isiltasun osoan hor zure mintzoa. 
 

R/.  Maitasun-agerpen! 
      Isiltasun osoan Hitza gizon sortzen. 
 

2 Urratu da mundutik ilunpe itxia, 
 sortuazoz zerutik Zuk argi barria. 

 

 
 
OTOITZA 
 

Zure Berbea entzutera deitzen gaituzu; 
Mariak bere erraietan haragitua 
eta guretzat jakintza eta salbamen doguna. 
 
Zenbat aldiz entzuten dogun arreta barik 
eta neketsu eta aspergarri egiten jakun, 
gure bizitzak ilunpetan dirauan artean… 
 
Emoiguzu, Jauna, Mariaren arreta 
zeure Espiritutik bizi izan gaitezan, 
zure esanetara adi eta hareen zale, 
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Erantzun salmoa: Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20 

 
 
Jerusalem, ospatu egizu Jauna; 
Sion, goratu egizu zure Jainkoa. 
Zure ateen sarrailak indartu ditu-eta, 
zure seme-alabak zure barruan bedeinkatu ditu. R/. 
 
Zure mugetan bakea ezarri dau-eta, 
Gari-maminez asetu zaitu. 
Bialtzen dau lurrera bere berbea, 
eta haren berbea bizkor eta arin doa. R/. 
 
Iragarri deutso bere berbea Jakobi, 
bere erabagi eta aginduak Israeli. 
Ez deutso egin holakorik beste herriri, 
bere aginduak ez deutsoz agertu besteri. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Jakituriaren goraltze honetan gizakiagazko Jainkoaren hurtasuna 
adierazten da. Sinistunak Jainkoari eskertu egiten deutso eta eska-
tu jakituria harengandiko hurtasun ezaugarri. 
 
 
Siraken liburutik   (Si 24, 1-4. 12-16) 
 
Jakituriak bere burua goratzen dau, 
bere herriaren erdian aintzaz beteten da. 
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deiogun Jaunari. 
 
—Barri Onaren barririk oraindino hartu ez daben 

gizaki eta herrien alde: jainko-egarriak eta 
haren esaneko izateak ebanjelioaren argitasu-
nera erakarri daizan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Ebanjelioaren argia hartu daben arren, argita-

sun eta jakituria horretatik aldendu diranen 
alde: barriro eskuratu daien ebanjelioaren 
poza eta besteen aldeko ekintzetan gauzatu 
daien, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gizarteko burutsu, jakintsu, ahaltsu eta agin-

tedunen alde: euren onurea barik behekoen 
eta sufritzen dagozanena bilatu daien, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Bizikera kontsumista honek baztertuta duka-

zan edo aurrean darabilzan ume, emakume, 
langabetu, etorkin, espetxeratu eta bazter-
tuen alde: heldu dakien Barri Onaren pozean 
bizi diranen laguntza, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Eliz alkarte lez sinismena ospatzen dogunok 

arreta handiz entzun eta geuretu daigun Jain-
koaren hitza, berak eroan gaizan gure inguru-
koak poztera eta hareen zerbitzari izatera, 
eskatu deiogun Jaunari. 
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bere Seme maiteagan 
hain ugari emon deuskun graziaren aintzak 
Bera goralpenez bete dagian. 
Jesus Jaunagan dozuen sinestearen eta fededun guztienganako do-
zuen maitasunaren barri jakinik, eten barik dihardut zuekaitik eske-
rrak emoten, neure otoitzetan zuek gogoan izanez. Jesu Kristo gure 
Jaunaren Jainkoak, aintzaren Aitak, emon deizuezala Espirituaren 
jakituria eta goi-argia, Bera ezagutzeko. Argitu dagizala zuen ba-
rruko begiak, jakin dagizuen zer itxarotera deitu eutsuen, zeinen 
aberatsa dan fededunentzat oinordekotzan prestauta daukon ain-
tza. 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 

 
Beste ebanjelarietan agertzen dan Umearen 
jaiotzaz egin daike bat Joan ebanjelariak ber-
bearen haragitzeaz dinoana. Egin deiogun ha-
rrerea Aleluia abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 1, 1-18) 
 
Hasieran bazan Berbea, 
eta Berbea Jainkoagaz zan, 
eta Jainkoa zan berbea. 
Berbea hasieran Jainkoagaz zan. 
Gauza guztiak beraren bidez eginak dira, 
eta egindakorik ezer ez da Ha barik egin. 
Berbeagan zan bizia, 
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eta bizia gizakien argia zan; 
argiak ilunpetan argi egiten dau, 
baina ilunpeek ez eben onartu. 
[Agertu zan gizon bat, Jainkoak bialdua: Joan 
eban izena. Autormenerako etorria zan: argia-
ren autormena egitera, haren bidez guztiek si-
nestu egien. Bera ez zan argia, argiaren autor-
mena egin behar ebana baino.] 
Berbea zan egiazko argia, 
mundura etorriz gizaki guztiak argitzen dituana. 
Munduan egoan 
eta mundua haren bidez egina dan arren, 
munduak ez eban ezagutu. 
Bereakana etorri zan, 
eta bereek ez eben onartu. 
Onartu eben guztiei, barriz, 
haren izenean sinesten dabenei, hain zuzen ere, 
Jainkoaren seme-alaba izateko ahalmena emon 
eutsen. 
Honeek ez dira giza odoletik sortu, 
ez eta giza nahieratik ere, 
Jainkoagandik baino. 
Eta Berbea gizon egin zan, 
eta gure artean jarri eban bizilekua, 
eta ikusi dogu haren aintza, 
Aitagandik graziaz eta egiaz betea 
datorren Seme bakarrari jagokon aintza. 
[Joanek Haretaz egin eban autormen, oihuka 
esanez: «Hau zan nik esan neban Ha: Nire ondo-


